מיי חן  עורכת וידאו
כתובת :ארלוזורוב  164תל אביב
 may@maykhen.com
אימייל:

נייד0525212991 :
 www.maykhen.com
אתר:

ניסיון מקצועי
 :2015עורכת וידאו ב) FTVערוץ האופנה( ,עריכת קליפים ,תצוגות אופנה ואיוונטים ,פוטושוטס והכנות לשידור.
עריכה קליפ ״Event״ לתחרות דוגמניות בינלאומית.


● Hot Models 20 Countries One World Event

 עריכה קליפ ״Photoshoot״ מצילומי בגדי ים.
● Las Vegas International Model Search Photoshoot

עריכה ,קליפ ״Event״


● Cannes Film Festival 2015  Calvin Klein & IFP Celebrate Women in Cinema


●
●
●
●

●
●
●
●

 :20142015עורכת וידאו ב  ,YNETעריכת קליפים ,כתבות מגזין ואייטמים חדשותיים.
  עריכה ובימוי ,קליפ מוסיקלי לשיר החדש של הלהקה מוניקה סקס.
"כסף חדש"
  עריכה ובימוי ,קליפ מוסיקלי לשיר הגנוז של חמי רודנר ושליחי הבלוז.
"דנה שלי"
  כתבת מגזין עבור ) PPlusפנאי פלוס(
"עברי לידר מלך השיק"
פטריות
,
קרינה
,
מורן אטיאס
רפול,

דוגמאות נוספות:
.
 :20112014עורכת וידאו עצמאית
 עריכה נוספת ,פיצ'ר דוקומנטרי בן  80דקות של הבמאית תום תמר פואור.
"ילדים גרמנים שלי"

שונים בעולם.
בפסטיבלים

 ובפסטיבל ירושלים ,והוקרן
"עליזה שגריר"
הסרט זכה בפרסים בארץ בין השאר בפרס
  עריכה עבור  ,Green Productionsהסרט הוקרן בכנס הרצליה.
סרט תדמית לקק"ל
כתבת תחקיר מקיפה על אסון הכרמל – עריכת אוףליין ותחקיר ,עבור "" Meyuhas Creative Productionהכתבה
.
והארץ
The Marker

,
Walla
,
פורסמה בעמוד הראשי של האתריםNrg :
  עריכת סרט דוקודרמה במסגרת השתתפות כעורכת במשלחת" "Peace it Togetherהסרט הוקרן
""Burdened
בפני  1,000כתבים ואנשי תקשורת בקנדה.

ניסיון צבאי:
 :20092011עורכת וידאו בכירה ביחידת ההסרטה של דובר צה"ל .פעילה עד היום בשירות מילואים ביחידה.
  סיקור ,עריכת והפצה חזרתו של רס"ל גלעד שליט מהשבי.
● גלעד שליט חוזר הביתה
● "החטיפה" עריכת סרט תחקיר על חטיפתו של רס"ל גלעד שליט .הסרט הוקרן בכל בסיס בצה"ל.
  עריכת שני סרטי פרידה לדובר צה"ל תא"ל אבי בניהו.
"מצדיעים לדובר"
ו
● " 20שנות שירות"
 .הסרט הוקרן בטקס הפרידה בו נכחו בין השאר
 מהרמטכ"ל תא"ל גבי אשכנזי
הפרידה
סרט
  עריכת
● ״במשמרת שלנו״
הרמטכ"ל ,שר הביטחון ,נשיא המדינה וראש הממשלה.
● "דיסק למתגייס"  עריכת סרט בן  19דקות המסביר על תהליך הגיוס ומחולק לכל צעיר/ה בארץ עם קבלת הצו
הראשון.
  עורכת ראשית ,כתבה הכתבה פורסמה ככתבה ראשית באתר צה"ל.
● "יום אורחות חיים "2011
  עורכת ראשית 12 ,קליפים לטקס מצטייני הנשיא  .2010בנוסף ,גם סרטון
● "מצטייני הנשיא מברכים את ישראל"
הסרטון והקליפים הוקרנו בערוצים  1,2ו.10
  עוזרת עריכה ,סיקור המשט לעזה.
● "מאבי מרמרה״

השכלה
  20042006אורט מגדים כרמיאל )י' – י"ב( .בגרות מלאה והרחבת  15יחידות קולנוע וטלוויזיה.
●   2009עריכת סרט גמר לשנת הלימודים י"ב .סרט דרמה ) 7דק'( שזכה במצטיין המגמה בעריכה.
●   2008כתיבת תסריט בימוי ועריכה של סרט גמר לשנת הלימודים י"א .סרט קומדי שאורכו כ  5דק'.
●   2007כתיבת תסריט ,הפקה ,צילום ,בימוי ועריכה לסרט גמר של שנת הלימודים בכתה י'.

ידע בתוכנות
●
●
●
●
●

Adobe Premiere
Adobe After Effects
Adobe Photoshop
Final Cut Pro
AVID

פרסים והוקרות
●   2011קבלת תעודת הוקרה מדובר צה"ל תא"ל יואב )פולי( מרדכי על ההשתתפות בסיקור חזרתו של גלעד שליט.
●   2007זכייה ב"תחרות הפרסומאים של פאנטה"  הפרסומת שיצרתי שודרה בערוץ .2
●   2007זכייה בתחרות "  "Miss Babylissבימוי ,הפקה והעריכה של פרסומת למכשיר לעיצוב השיער.

* המלצות ימסרו עפ"י דרישה.

